
يمشششون الذين الرحمن (( وعباد تعالى قوله وأدلته ذلك أمثلة ومن
الششذي يعنششي الشششرع عبودية هنا بالعبودية ) فالمراد) هونا الضرض على
أيضششا وهذه الله لمر المنقادين بالمسلمين خاصة وهذا الله بشرع تبعدوا
والنبششوة الرسششالة فعبوديششة الخششر مششن أخششص : قسم قسمين إلى تنقسم
 تعالى قوله فمثل السلم عبودية عموم من أخص

؟ ايششش عبودية ) هذه) عبدنا على نزلنا مما ضريب في كنتم (( وإن
علششى يمشششون الذين الرحمن (( وعباد قوله من أخص فهي رسالة

) هششذه) عبششده على الفرقان نزل الذي (( تباضرك) ) هونا الضرض
أخششص فهششي رسالة عبودية يعني الحقيقة في الخاصة خاصة عبودية أيضا
)) هونششا الضرض علششى يمشششون الذين الرحمن (( وعباد قوله من

اتبعششك مشن إل سششلطان عليهم لك ليس عبادي (( إن تعالى قوله
 ؟ القسمين أي ) من) الغاوين من

 الخاصة خاصة الطالب:
منقطعششا السششتثناء جعنششا لششو طيب خاصة الخاصة خاصة في ما  ل: الشيخ

عبوديششة فهششي متصششل السششتثناء جعلنششا وإن خاصة شرع عبودية فالعبودية
الية هذه متصل أو منقطع الستثناء هل فيها العلماء اختلف ولذلك القدر
اللششه أخلصششهم الششذين المششؤمنين أي المخلصششين الله عباد إل نظيرها أيضا

 لنفسه تعالى
يكون أن علمته المنقطع " والستثناء منقطع استثناء"  المؤلف قال 

ولهششذا لكششن بمعنششى إل تكششون أن والثانية قبلها ما جنس غير من إل بعد ما
كششان إذا وعليششه قبلهششا عمششا انقطششع بعششدها مشا كأن منقطعا استثناء نسميه

المخلصششين اللششه عباد إل((  نقول المؤلف قال كما منقطعا الستثناء
فوه لشم يعنشي المخلصين الله عباد لكن )) معناها قشال الوصشف بهشذا يص

عمششا اللششه ينزهششون فإنهم أي منقطع " استثناء تعالى الله رحمه
فهشو متصشل هنششا السششتثناء أن إلششى العلمشاء بعض " وذهب هؤلء يصف

المعنششى ويكششون يصششفون عمششا اللششه سششبحان قششوله في الواو من مستثنى
مششا إل يعنششي المخلصششين اللششه عباد إل كلهم الناس يصفه عما الله سبحان

ظششاهر لكششن احتمششال وهششذا بششه متصف فإنه المخلصون الله عباد به يصفه
يصششفون عما الله (( سبحان قوله وأن المؤلف إليه ذهب ما السياق
ل وهششؤلء بنششات لششه بششأن وصفوه الذين المشركين الى ؟ من إلى )) عائد
وحينئششذ منششه المستثنى جنس من ليس فالمؤمنون المؤمنون فيهم يدخل
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علششى الثنششاء المنقطششع الستثناء هذا فائدة ويكون منقطعا الستثناء يكون
. نعم هؤلء به وصفه بما يصفوه لم حيث المخلصين الله عباد

ممششا: القششارئ مو ننششا ((  نل مم هه مإ مم ملشش مقششا مم مم هلششو عع ننششا164( مم مإ مو هن )  عحشش من مل

من ففو نصششا ننششا165( ال مإ مو هن )  عحشش من من مل هحو بب مسشش هم عل عن166( ا مإ مو هنوا )  مكششا

من هلو هقو مي عو167( مل مل نن )  منا مأ مد عن ررا مع عك من مذ من مم ملي نو معل ننا168( ا هك مل مد )  مبا مع
مه نل من ال مصي مل عخ هم عل ) .) )169( ا

وتعششالى تبششارك اللششه قششال الرجيششم الشششيطان مششن بششالله : أعششوذ الشششيخ
..؟ المراد ) ما) صادقين كنتم إن بكتابكم (( فأتوا
 المشركين ) المراد) صادقين كنتم إن بكتابكم (( فأتوا الطالب:

؟ بالمر : المراد الشيخ
 والعجاز والتحدي للتوبيخ المر الطالب:

في قبلها بما صادقين كنتم إن الجملة محل وما والعجاز : التحدي الشيخ
 ؟  المعنى

 حالية جملة الطالب:
 العراب في ما المعنى في : ل الشيخ

 الله بنات الملئكة بأن صادقين كنتم إن السياق في المعنى الطالب:
والعجاز  التحديالطالب:

 والعجاز التحدي تأكيد قبلها مما : محلها الشيخ
بكتششابكم (( فأتوا  امس نبينها ولم معرفة إلى تحتاج نقطة علينا بقي 

فعششل إلششى تحتاج وأنها شرطية هذه إن أن ) معلوم) صادقين كنتم إن
جوابه فأين صادقين كنتم إن موجود الشرط ففعل ؟ كذا وجوابه الشرط

)) بكتششابكم (( فأتوا وهششو قبلششه مششا عليششه دل محذوف جوابه إن قيل ؟
دل محذوفا فيكون بكتابكم فأتوا صادقين كنتم إن بكتابكم فأتوا والتقدير

وقيششل عنششه مسششتغنى تطويششل ذكره لن أيضا ذكره ينبغي ول قبله ما عليه
ون أصشل جشواب إلشى تحتشاج ل الشتركيب هذا مثل في الشرطية إن أن تك

تقششدير الششتركيب هذا مثل في يكون فل القول هذا وعلى الجواب مسلوبة
لششم وإذا ذكششره إلششى يحتششاج ل كششان معلومششا كان لما المحذوف هذا ويكون

 تقديره إلى نحتج لم ذكره إلى نحتج
بفششاتنين عليششه أنتم ما تعبدون وما (( فإنكم وجل عز الله قال ثم
التفششات وفيه للكافرين هنا الخطاب ) فإنكم) الجحيم صال هو من إل
ومششا حاضششر والمخششاطب للمخششاطب الكششاف لن الحضششور إلششى الغيبة من

الجنششة وبيششن بينششه (( وجعله غائب على عائد الضمير فيه ليس سبق
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عمششا اللششه سششبحان لمحضششرون إنهششم الجنششة علمششت ولقد نسبا
أو الغيبششة إلششى الخطششاب مششن واللتفششات غيب ضمير هذا ) كل) يصفون
الخطششاب أن ذلك ووجه المخاطب تنبيه وهي مضطردة فائدة له بالعكس

تغيششر فششإذا النتبششاه إلششى يششدعوا مششا فيششه يكششن لم واحد وتيرة على كان إذا
التفششات فيه موضع كل في مضطردة الفائدة هذه النسان انتبه السلوب

كششل فششي مضششطردة وليسششت السششياق بحسششب تكششون أخرى فائدة وهناك
لمششا وتعششالى سششبحانه اللششه أن هششي تعبدون وما فإنكم هنا والفائدة موضع
صششاحبه يظن أمرا الغيبة ضمائر بعد الذي وكان الغيبة بصيغة عنهم تحدث

ما على قدرته وعدم ذله إلى إفادة الحاضر مخاطبة خاطبة عليه قادر أنه
بالدعايششة تششارة وسيلة بكل دينهم عن الناس فتن يحاولون فالكفار يفصل

المسششلمين فششي بالقششدح وتشارة اللششه عبششادة فششي بالقدح وتارة لمعبوداتهم
بالخطششاب تعششالى اللششه فخششاطبهم شششيء علششى أنهششم فيظنششون ذلششك وغير

)) تعبدون وما((  المشركون )) أيها فإنكم((  فقال لهم إذلل الصريح
معبششود أكششثر لن العاقل غير في غالبا تستعمل التي بما وعبر الصنام من

فششإنكم أي مصششدرية مششا تكششون أن ويحتمششل العاقششل غيششر مششن المشششركين
يعنششي واحششد الششوجهين علششى والمعنششى أحد عليها بفاتنين أنتم ما وعبادتكم

وعبادتكم أنتم أو الجحيم صال هو من إل الناس تفتنون ل وأصنامكم أنتم
 الجحيم صال هو من إل عليها الناس تفتنون ل
الجششواب الصششنام يعبششدون هم هل الصنام )) من تعبدون وما((  قوله 

بهششا ويسششتغيثون ويسششجدون ويركعششون لهششا ينششذرون الصششنام يعبدون نعم
شششياطينهم بل بهم لعبت قد عقولهم فإن هذا ومع سواء كالله ويجعلونها

اللششه إلششى ليقربونششا إل نعبششدهم ( ما يقولششون حيششث بهششم لعبششت قد
منششه تقربهششم ول اللششه مششن تبعششدهم إياهششا عبادتهم أن ) والحقيقة) زلفى

معبششودكم علششى ) أي) عليششه أنتششم مششا تعبششدون ومششا (( فإنكم يقول
ومششا (( فإنكم قششوله طيب أحدا )) أي بفاتنين((  بقوله متعلق وعليه

اسششم إلششى تحتاج هذه إن أن ) معلوم) بفاتنين عليه أنتم ما تعبدون
(( ما وجملششة عليششه معطششوف تعبششدون وما إنكم في الكاف اسمها وخبر
أحششدا تفتنششون ل ومعبوداتكم أنتم يعني الخبر ) هي) بفاتنين عليه أنتم
بفششاتنين عليششه أنتم (( ما وقوله الجحيم صال هو من إل الله دين عن

أي عليهششا أنتششم مششا يقششل " ولششم معبششودكم على المؤلششف" أي ) قششال)
هششذه من واحد أي ، أي حدة على واحد كل يشمل أن أجل من معبوداتكم
أي بفششاتنين وقششوله النششاس مشن أحششدا عليششه تفتنششوا أن يمكن ل المعبودات
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فتنوا الذين (( إن تعالى الله قال الصد بمعنى تأتي الفتنة لن بصادين
مثششل الختبششار بمعنششى تششأتي كمششا صدوهم ) أي) والمؤمنات المؤمنين

هنششا بهششا المششراد لكششن أخرى معان ) ولها) تكفر فل فتنة نحن (( إنما
أنتششم مششا التقششدير فيكششون بفششاتنين متعلششق عليششه المؤلششف وقششول الصادين
؟ مفعششوله فششأين متعششدي فعل وهو فتن من فاعل اسم فاتن عليه بفاتنين

اللششه أن العمششوم سششبيل علششى اليششة ومعنششى أحدا أي بقوله المؤلف قدره
الحيششل مششن عملششوا مهمششا ومعبششوداتهم هم بأنهم المشركين هؤلء خاطب

صششال هششو من إل((  الصششنام هششذه يعبششد حششتى أحدا يفتنوا لن والدعاية
وحشذفت فاعششل اسشم وصششال الجحيششم صال هو الذي إل )) يعني الجحيم

وهمششزة اليششاء ؟ السششاكنان أين الساكنين للتقاء الفعل آخر في التي الياء
محشل فششي مشن تكشون المؤلششف كلم على الجحيم صال هو من إل الوصل
هو من إل أحدا بفاتنين أنتم ما أحدا المحذوف المفعول من بدل نصب

مفرغ استثناء أنه على لفاتنين مفعول من أن إلى المعربين بعض وذهب 
هذا قبلها لما معمول إل بعد ما يكون الذي هو ؟ المفرغ الستثناء تعرفون

قششام مششا قلت فإذا مجرورا أو مفعول أو فاعل كان سواء المفرغ الستثناء
إل بعششد مششا إل المعمول من العامل فرغت لنك مفرغ استثناء فهذا زيد إل

هنششا اسششتثناء أداة هششي ما حصر أداة وإل ماضي فعل وقام نافية ما فتقول
أداة وإل وفاعششل فعل ورأيت نافية ما عمرا إل رأيت ما وتقول فاعل وزيد
وبزيششد حصششر أداة إل بزيششد إل مررت ما وتقول رأيت مفعول وعمرا حصر
 بمررت متعلق ومجرور جار

هششو مششن إل بفاتنين عليه أنتم (( ما معنا التي الية تكون هذا فعلى
بعششض إليششه ذهششب الذي وهذا زيدا إل رأيت ما وهو مثلناه الذي ) كالمثال)

فل وعليششه مفششرغ السششتثناء أن أي المؤلششف إليه ذهب مما أصح المعربين
مسششتغنى المؤلششف قششدره الششذي أحدا فيكون به المفعول تقدير إلى نحتاج

إلششى تحتششاج ل زيششدا إل رأيت ما قلت لو أنك فكما مفرغ الستثناء لن عنه
مششن إل بفششاتنين عليه أنتم (( ما فكذلك زيدا إل أحدا رأيت ما تقدير

مششا بفششاتنين عليششه أنتم ما نقول أن المقام )) وخلصة الجحيم صال هو
مفعششول إلششى يحتششاج فاعششل اسم وفاتن خبرها وبفاتنين اسمها وأنتم نافية

صششال ) وقششوله) الجحيششم صال هو من (( إل قوله في من والمفعول
اللششه علششم فششي تقششدير إلششى احتاج وإنما الله علم في المؤلف قال الجحيم

مششاتوا مششا لنهششم ؟ ليششش الن حششتى يصلوها لم وهم فاعل اسم صال لن
المؤلششف قال ؟ بعد يمت لم وهو الجحيم صال يقال فكيف حي فالمفتون
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الجحيششم سيصششلى أنشه اللشه علم من أي الله علم في الجحيم صال المراد
كقششوله وهششذا تفتنششوه فلششن مششؤمن أنه الله علم من وأما تفتنونه الذي فهو

هشم فأولئشك يضششلل ومششن المهتششدي فهششو الله يهد (( من تعالى
الفوائد نأخذ عشان هذا على نقف ) طيب) الخاسرون

...الطالب:
  ؟ اين من  كثيرالشيخ:

) ) البنون ولهم البنات ألربك (( فاستفتهم تعالى الله قال 
مششا علششى الششدليل ببيششان والشششرك الكفششر أهششل تحششدي الفوائد من هذا في

والفتراء الكذب من يقولوه
بمنزلششة جعلهششم حيششث المشششركين بهششؤلء التهكم فوائدها من أيضا وفيه 

 شك بل الناس أجهل وهم يستفتون الذين العلماء
وهششم البنششات للششه جعلششوا حيششث المشششركين هششؤلء جور بيان فوائدها ومن

مسششودا وجهششه ظششل بششالنثى أحششدهم بشر (( إذا البنششات يكرهون
ممتنعشة كلهشا والبنشات البنيشن أن مشع البنين لله )) ويجعلون كظيم وهو
 يولد ولم يلد لم الله لن الله على
إن قششالوا الششذين هؤلء على النكار كلها اليات الكريمة اليات فوائد ومن

شششاهدون وهم إناثا الملكئكة خلقنا (( أم لقوله الله بنات الملئكة
((
جعل وتعالى سبحانه الله أن ادعوا الذين هؤلء تحدي أيضا فوائدها ومن 

تعلموا حتى للبنات الله خلق شهدتم هل لهم يقال لنه الله بنات الملئكة
(( أم قششال ولهششذا شششهدوا مششا ؟ ل وإل شششهدوا والجششواب اللششه بنششات أنهششا

) ) شاهدون وهم إناثا الملكئكة خلقنا
السششتة اليمششان أركان أحد بالملئكة واليمان الملئكة إثبات فوائدها ومن
معروف هو كما

بالبينششة يطششالب فششإنه دعششوى ادعششى من كل أن الكريمة الية فوائد ومن 
هششم ) فهششل) شاهدون وهم إناثا الملكئكة خلقنا (( أم لقوله عليها

ذلك يدعوا حتى شاهدون
للششه أن ادعششوا الششذين الكذابين هؤلء إفك تأكيد الكريمة الية فوائد ومن 

)) ليقولون إفكهم من إنهم (( أل لقوله ولدا
(( أل للتبعيششض من أن على بناء متعدد إفك لهم هؤلء أن فوائدها ومن 

اللششه أن اليششات فوائششد ) ومششن) اللششه ولد ليقولون إفكهم من إنهم
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اللششه وأكششد وكششذبا إفكششا الششدعوى هذه جعل الله لن الولد عن منزه تعالى
بقوله ذلك

)) لكاذبون (( وإنهم
يقششال أن وهو العقل بدللة هؤلء على الستدلل أيضا اليات فوائد ومن 

يجعلششون هششم ولكششن بعقل ليس هذا البنين على البنات الله يصطفي كيف
ومششن البنون ولهم البنات لله يكون أن أيضا واجبا معقول أمرا الشيء هذا

يكونششون مشا أشششبه الحكششم بهذا حكموا الذين هؤلء أن الكريمة الية فوائد
هششل... لكششم ما لهم قيل حيث المجنون بمخاطبة خوطبوا ولهذا بالمجانين

عاقل عمل هذا
)) تحكمششون كيف((  لقششوله باطل حكم كل على النكار فوائدها ومن 

العقششل بضششرورة بطلنششه أعلششن الششذي الحكششم بهششذا عليهششم إنكششار هذا فإن
 والنقل

باليششات ينتفعششون ل وأنهششم هششؤلء بسشفه العلن الكريمة الية فوائد ومن
 )) تذكرون (( أفل لقوله
التوبيششخ هنششا بالستفهام المراد  لن يتذكر لم من توبيخ أيضا فوائدها ومن
والتوبيخ للوم مستحق أنه شك فل الله بآيات يتذكر لم من فكل

فشي والخصشم العشدو مجادلة في وجل عز الله عدل إظهار فوائدها ومن 
علششى وجششل عششز اللششه يقتصششر ) فلششم) مششبين سلطان لكم (( أم قوله

فشي صشادقين كشانوا إن الحجشة منهشم طلششب بشل كشذبهم أن على تكذبيهم
بكتابكم ( فأتوا قال ولهذا الحجة يقيموا لم أنهم المعلوم ومن دعواهم

)) صادقين كنتم إن
من طريق ذلك وأن عنه يعجز بما الخصم تحدي جواز أيضا فوائدها ومن 

بعششدة حجتششه إبطششال يمكششن المنششاظرة عنششد الخصششم فششإن إفحششامه طششرق
يقيششم أن يمكششن ل بمششا التحدي يكون أن يجب ولكن التحدي منها أساليب

الششدليل عليششه يقيششم أن يمكنه بشيء تحديته لو لنك والدليل البرهان عليه
أن فإيششاك جانبششك ولضعف لخصمك والبرهان الدليل عليه فأقام والبرهان

يكون أن يمكن ل أنه تعلم بشيء إل المناظرة عند تتحدى
إبراهيششم قششال حيششن الرجششل مع إبراهيم محاجة في تعالى الله ذكر ولهذا 

فقششال وأميششت أحيي أنا الرجل له )) فقال ويميت يحيي الذي (( ضربي
مششن بهششا فششأت المشششرق مششن بالشمس يأت الله فإن((  إبراهيم

يحيششي اللششه بششأن أول تحششداه والسششلم الصششلة عليه )) فإبراهيم المغرب
يحيششي أنششه كششذبا ادعششى فلمششا تميششت ول تحيي ل المحاج  أيها وأنت ويميت
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أوتششى وأميششت أحيي أنا قال لنه العامة على تلبيس ذلك في وكان ويميت
هذا أن والحقيقة إحياء زعمه على فهذا أقتله فل للقتل المستحق بالرجل

سبب رفع ولكنه أيضا حياة استبقاء وليس حياة استبقاء ولكنه إحياء ليس
يبقششى ل وقششد الموت سبب عنه رفعنا الذي هذا يبقى وقد الموت به يكون
ليششس وهششذا زعمششه على إماتة فهذا فأقتله البريء بالرجل أوتى إني وقال
فالحاصل الموت به يكون ل وقد الموت به يكون سبب فعل ولكنه بإماتة

اللششه فإن قال((  واختصاره الطريق قصر أراد السلم عليه إبراهيم أن
)) فششانقطعت المغششرب من بها فأت المشرق من بالشمس يأتي
بمششا الخصششم إفحام وهو المناظرة آداب من وهذه كفر الذي فبهت الحجة

تلحششظ أن يجششب قلششت كمششا ولكن والبرهان الحجة عليه يقيم أن يمكن ل
إضششعاف فهذا به فقام به يقوم أن يمكنه بشيء تحديته أو أفحمته إذا أنك

سششلطان لكن  أم(( قششال ولهذا هزيمتك طرق أحد هذا سيكون لجانبك
)) مبين

بهششا يكششون لنهششا لصششاحبها سششلطان الحجششة أن الكريمششة الية فوائد ومن 
...: الطالب الجحيم يحاجهم الذي خصمه على السلطة

وصل همزة هي الجحيم الساكنين : للتقاء الشيخ
...: الطالب

 ساكن التنوين لن أيضا الساكنين للتقاء  : يكون الشيخ 
...: الطالب
والسششبب تنششوين فيششه مششا لنششه يختلف  لكن الساكنين للتقاء :  هذا الشيخ

 الشاعر قول تسمع ألم ينون ل والمضاف مضافة لنها
" . مكاني تحل ل تراني فأين إضافة وأنت تنوين كأني" 

 والتنوين الضافة بين يجمع : ل الطالب
 : نعم الشيخ

؟ العاقل وغير العاقل...: الطالب
مششا للششه يسششبح مثل تغليبا بما أتى فلهذا العاقل غير الغالب : لكن الشيخ 

.  السماوات في
.... وجل عز الله تقدير...:  الطالب
. أفضل البن أن معروفة هذا البنت على .للولد...:  الشيخ
مما الرجيششم الشششيطان مششن بششالله : أعوذ القارئ مو ننا ((  نل مم هه مإ مم ملشش مقششا مم

مم هلشششو عع ننشششا164( مم مإ مو هن )  عحششش من من مل ففو نصشششا ننشششا165( ال مإ مو هن )  عحششش من مل

من هحو بب مسشش هم عل عن166( ا مإ مو هنوا )  من مكششا هلششو هقو مي عو167( مل ملشش نن )  منا مأ مد عنشش مع
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ررا عكشش من مذ من ممشش مليشش نو معل ننششا168( ا هك مل مد )  مبششا مه مع نلشش من ال مصششي مل عخ هم عل )169( ا
هروا مف مك مه مف مف مب عو مس من مف همو مل عع ) . )  )170( مي

مكان أي إلى امس الفوائد ذكرنا : بس الشيخ 
... الطالب:

(( فاتوا تعششالى اللششه قششال الرجيششم الشششيطان مششن بششالله : أعششوذ الشيخ
)) صادقين كنتم إن بكتابكم

ذلك قال ما على البينة طلب فله غيره تحدى من أن الية هذه فوائد من 
)) بكتابكم (( فاتوا بقوله الغير

يمكششن ل ملزمششة دامغششة حجششة القششرآن حجة أن الكريمة الية فوائد ومن 
المعششارض لعجششز إظهششارا التحششدي بصششيغة دائمششا تشأتي ولهذا منها التخلص

 المعارضة على قدرته وعدم
عششن عششاجزون ادعوه فيما كاذبون هؤلء أن الكريمة الية هذه فوائد ومن

)) صادقين كنتم (( إن لقوله عليه البرهان إقامة
بيان آخره ) إلى) نسبا الجنة وبين بينه (( وجعلوا قوله فوائد ومن 

بششه يليششق ل بمششا وتعششالى سششبحانه اللششه وصششفوا حيث وطغيانهم هؤلء عتو
 نسبا الجن وبين بينه فجعلوا

هششؤلء أن يعلمون نسبا الله وبين بينه جعلوا الذين هؤلء أن فوائدها ومن
الجنششة علمت (( ولقد لقوله النار في محضرون قالوا ما على معذبون

) ) لمحضرون إنهم
إذا لنهششا جانبهششا فششي هششؤلء يدعيه مما متبرئة الجنة هذه أن فوائدها ومن

للشه ادعشوه مشا علششى تقرهشم لشن فإنها العذاب في محضرون أنهم علمت
 الولد من وتعالى سبحانه

المعتششدون الظششالمون وصششفه عمششا اللششه تنزيششه الكريمة اليات فوائد ومن
)) يصفون عما الله (( سبحان لقوله

وتكششون النفششي علششى دالششة أي سششلبية تكون الله صفات أن فوائدها ومن 
صششفات مششن )) هششذا الله (( سبحان فقوله اليجاب على دالة أي ثبوتية
علششى تششدل ل نفسششه بهششا اللششه وصف التي النفي وصفات تنزيه لنه النفي
مششدحا يكششون أن عششن فضششل بشيء ليس المجرد النفي لن المجرد النفي
يليق ل عما الله فتنزيه العيب هذا عن المنزه كماله ثبوت على تدل وإنما

جميششع فششي قاعششدة وهششذه وتعالى سبحانه به يختص فيما كماله يتضمن به
ليششس المجششرد النفششي لن المجششرد النفششي بهششا يراد ل أنه المنفية الصفات
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كمششاله إثبششات بهششا يششراد إنمشا مشدحا يكشون أن عششن فضششل نفششي لنه بشيء
نقص صفة كل عنه انتفى حتى صفاته في وتعالى سبحانه

الى سشبحانه اللشه عبشاد من أن الكريمة اليات فوائد ومن  ن وتع مشن  م
المخلصششين الله عباد (( إل لقوله الحق له وأخلصوا فأخلصهم عليهم

فيمششا للششه أخلصششوا والششذين غيرهششم بششه أصششيب مما الله أخلصهم ) الذين)
به يصفونه

الشششياء فيششه تثنى مثاني الكريم القرآن هذا أن الكريمة الية فوائد ومن 
فلمششا المحمششودة القوام صفة بعدها ذكر مذمومة قوم صفة فيه ذكر فإذا
ليسششوا أناسششا هنششاك أن بيششن المعتششدون الظالمون هؤلء به وصفه ما ذكر
وأخلصوا لنفسه تعالى الله أخلصهم الذين الله عباد وهم الحال هذه على

  له يجب ما له
مششن إل بفاتنين عليه أنتم ما تعبدون وما (( فإنكم تعالى قال ثم

الششذين المجرميششن هششؤلء أن بيششان اليششة هششذه ) فششي) الجحيم صال هو
أن يسششتطيعوا لششن اللششه سششبيل عششن ويصششدون بششه يليق ل بما الله يصفون
تششابع هششو مششن أي الجحيم صال هو من يضلون وإنما الله هداهم من يضلوا

الجحيم يصلى حتى إضللهم على لهم
سوئهم في السوء أهل تابع من أن إلى الشارة الكريمة الية فوائد ومن 

لقششوله الجحيششم أصششحاب مششن أنششه عليششه كتششب ممن يكون أن يخشى فإنه
)) الجحيم صال هو من إل بفاتنين أنتم (( ما

وذلك النار أصحاب من يكونوا أن يمكن ل البصيرة أهل أن فوائدها ومن 
الباطششل ويتجنبششون بالحق فيأخذون الباطل ويعرفون الحق يعرفون لنهم
لششن المضششلين الضششالين المجرميششن هششؤلء بششأن أخششبر اللششه أن ذلششك ووجه

فليحششذر الجحيششم صششال هششو مششن إل دينششه عششن أحششدا يفتنششوا أن يسششتطيعوا
الجحيم صال هو ممن يكون لئل والفساد الشر أهل فتنة من النسان

هو من (( إل لقوله الخرة في العذاب إثبات الكريمة الية فوائد ومن 
 الدنيا جحيم وليس ونارها الخرة جحيم ) والمراد) الجحيم صال
ونششاج للجحيششم صششال قسمين إلى الناس انقسام الكريمة الية فوائد ومن

على ) يدل) الجحيم صال هو من (( إل قوله في الستثناء لن منهما
 النجاة له الله قدر الذي الثاني القسم وهو منه مستثنى شيئا هناك أن

الكلم ) هششذا) معلوم مقام وله إل منا (( وما وجل عز الله قال ثم 
قششال والسششلم الصششلة عليششه جبريششل كلم مششن أنه الله رحمه المؤلف بين

منششا (( ومششا وسششلم عليه الله صلى للنبي جبريل " قال المؤلف
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إن قالوا الظالمين المجرمين هؤلء أن ذكر )) لما معلوم مقام وله إل
حششال مششا الملئكششة لسان على وتعالى سبحانه الله بين الله بنات الملئكة
(( وما فقشششال وتعالى سبحانه الله تجاه عملهم وما مقامهم وما الملئكة

الملكئكة معشر منا وما"  المؤلف ) قال) معلوم مقام وله إل منا
قششدرها )) " أحششد معلوم مقام وله (( إل أحد"  جماعة يعني " معشر
ومجششرور جشار السشابق منشا خبره مبتدأ وهي عليها السياق لدللة المؤلف

وهششي أحششد مششن مستثنى الستثناء ) هذا) معلوم مقام له (( إل وقوله
له (( إل وقششوله الملئكششة هششؤلء حششال علششى دالة نجعلها أن يمكن جملة

زمششان اسششم يكششون أن يصششح مفعششل مقششام لن قيششام موضع ) أي)  مقام
فيششه يقششوم قيششام مكششان إل يعنششي مكان اسم أنه الظاهر فهنا مكان واسم
للششه فيششه يقششوم وقتششا أي أيضششا زمششان اسششم يجعله أن ويجوز لله فيه يتعبد

بمكششان ومقيششدة بزمششن مؤقتة الملئكة عبادة فتكون لله فيه يقوم ومكان
صششالحة اليششة كششانت إذا أنه التفسير في  والقاعدة القولين بين منافاة ول

عليهمششا حملهششا ولن جميعششا عليهما حملت الخر أحدهما ينافي ل لمعنيين
ينششافي أحششدهما كششان فإن بأحدهما تخصيصها من المعنى في أوسع جميعا
يقششول طيششب الخششر وتششرك به أخذ المرجح رجحه فما الترجيح طلب الخر

لله يتعبد أيضا وزمان مكان ) أي) معلوم مقام وله إل منا (( وما هنا
  مكان في ول زمن في ل غيره في لله يتعبد ل فيه تعالى

علششى يعود الضمير وإنا الصلة في ) أقدامنا) الصافون لنحن (( وإنا 
كمششا وتعالى سبحانه الله عند يصفون الذين يعني الصافون لنحن الملئكة

كمششا تصفون ( أل قششال أنششه وسلم عليه الله صلى الله رسول عن جاء
قششال ذلششك كيششف اللششه ضرسششول يا قالوا ضربها عند الملكئكة تصف

فششي اللششه عند الملئكة شأن  فهذا) ويتراصون فالول الول يتمون
فأقششدمهم فششالول الول يكملششون لششه تعظيمششا للششه يصششفون تعبششدهم مقام

كششان مششن كششل الصششلة صششفوف وهكذا وجل عز الله من أقربهم وأسبقهم
 أفضل فهو المام إلى وأقرب أقدم

وكلمششة الصششلة فششي أقششدامنا المؤلف ) قال) الصافون لنحن (( وإنا 
يعود الصافون نحن الوصف ظاهر لن دليل إلى تحتاج الصلة في أقدامنا

أن إثبششات إلششى نحتششاج أقششدامنا قلنششا إذا ثم القدم على ل نفسه الملك إلى
فيحتششاج أجنحششة أولششي بأنهم الملئكة وصف سبحانه والله أقداما للملئكة

المؤكششد مؤكششدان ) فيهششا) الصششافون لنحن (( وإنا قوله دليل إلى هذا
). ) الصافون (( لنحن قوله في اللم والثاني الول
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